
Kendali jarak jauh via SMS 
 

Penggunaan hp dengan fasilitas sms sudah bukan barang asing lagi, hampir semua 
orang sudah memanfaatkannya untuk mengirimkan pesan pendek. Proses sms sederhana 
saja, dengan mengetikkan pesan dilayar, send ke nomor yang dituju, sampailah 
(berharap), atau tidak sampai jika ada gangguan atau terlambat diterima. 

 
Alarm via SMS 
Bagaiman jika hp digunakan untuk kendali atau monitoring jarak jauh, mirip 

remote control tv?,apa yang bisa dikendalikannya ?, atau dimonitor?, ambil contoh kasus 
berikut ini; mobil yang sudah dilengkapi dengan alarm, lalu alarm berbunyi, bisa saja ada 
maling atau hanya kesalahan alarm semata, semuanya menimbulkan suara alarm, orang 
disekitar biasanya acuh tak acuh dan menganggap itu adalah alarm palsu atau kesalahan 
alarm, bukan maling. Jika pemiliknya jauh dari mobil, bisa jadi alarm bunyi terus 
menerus ditempat itu atau maling lebih pintar, sudah bisa mematikan alarm dan 
membawa kabur mobil. Bagaimana jika mobil bisa kirim sms ke pemiliknya bahwa ada 
maling atau kesalahan alarm?, lalu siapakan yang mengirimkan sms tersebut ?, tulisan ini 
akan membahas bahwa hal itu dimungkinkan dengan menggunakan perangkat 
mikrokontroler dan hp yang mudah didapat dipasaran. 

 
Sebenarnya aplikasi tidak hanya alarm mobil saja, masalah lain misalnya saat ini 

sering terdengar berita tentang pembobolan toko yang ditinggal pergi pemiliknya, tidak 
dijaga, atau juga sekolah yang kehilangan beberapa set komputer dengan dibobolnya 
ruang komputer tanpa berpenjaga. Seandainya dilengkapi dengan alarm sms ini bisa 
dilaporkan melalui sms bahwa toko sedang dibobol, pelaporan dapat ke pemilik, satpam 
atau ke polisi, sehingga bisa dilakukan tindakan yang lebih cepat. 

 
Akusisi Data 
Istilah akusisi data adalah mengirimkan dan mengambil data dari perangkat, bisa 

remote jarak jauh. Remote melalui sms bisa jarak jauh bahkan melampaui batas negara, 
selama masih ada jaringan GSM, Melalui HP dapat dikendalikan peralatan ditempat lain, 
misalnya menyalakan AC, menghidupkan pompa, lampu, atau melihat status / data 
temperatur, tekanan, jumlah pengunjung dan sebagainya dari jarak jauh. Dengan 
teknologi hp berkamera, dimungkinkan mengambil gambar dari jarak jauh, untuk 
mengetahui suasana ditempat lain, ini juga bisa digunakan untuk sistem keamanan. 

 
Mikrokontroller 
Tentu saja ditempat remote harus ada hp dan sim card untuk mengirimkan sms, 

lalu siapa yang mencet-mencet hp untuk mengirim sms?, bukan orang tetapi perangkat 
komputer yang dihubungkan dengan hp, yang dapat memerintahkan mengirim sms atau 
membaca sms, sistem komputer yang dihubungkan dengan hp ini sudah banyak 
digunakan untuk kuis-kuis interaktif di tv via sms atau polling via sms, jadi operator 
(manusia) tidak perlu repot-repot membaca sms dan menghitung hasil polling. Alat yang 
sama digunakan untuk mengases informasi prestasi akademik via sms bagi mahasiswa 
perguruan tinggi yang melengkapi sistem informasi akademiknya dengan akses sms. 
Komputer tidak akan laik jika digunakan di mobil, ditoko atau di industri yang harus 



bekerja 24 jam, karena akan terlalu mubasir, terlalu besar. Solusi yang paling tepat adalah 
dengan menggunakan mikrokontroler, semacam MCS51 (Intel), AT89C (Atmel), PIC 
(Microchip), 68HC11 (Motorla) atau yang lain. Mikroprosesor adalah otak dari 
komputer, jadi sebenarnya mikrokontroler adalah komputer mini yang didisain khusus 
untuk instrumentasi dan kendali. Selain harganya murah dan sedikit komponen yang 
digunakan dan catu daya rendah akan menguntungkan karena sedikit kemungkinan 
terjadi gagal. 
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AT Commands 

Beberapa jenis hp, seperti Nokia, Siemens dan Sony memiliki modem (modulation – 
demodulation), seperti juga komputer yang memiliki modem untuk mengirimkan data 
melalui jaringan telepon. Jadi hp yang memiliki modem akan bisa dikoneksikan ke 
komputer melalui kabel data (RS232 atu USB), sehingga dapat berfungsi sebagai 
pengirim data, misalnya sebagai fax. Untuk penggunaan mikrokontroler juga 
dikoneksikan melalui kabel data dan mikrokontroler akan berkomunikasi dengan hp 
melalui kabel ini. Perintah standart modem dikenal dengan istilah AT Command, 
perintah ini dapat digunakan untuk mengirim, menerima/membaca dan menghapus sms, 
disamping banyak fungsi lagi. Beberapa jenis hp memiliki extended AT Command yang 
bisa digunakan untuk mengambil informasi jenis, model hp, nomor IMEI (Internasional 
Mobile Station Equipment Identity) , SIM IMSI (Subscriber Identification Number ),  
status batere, kekuatan sinyal, nama operator, lokasi dan cell ID. 

 
Format SMS 
Jika kita mengirimkan pesan pendek, pesan ini tidak dikirimkan dalam format 

yang tertulis, tetapi harus dikonversi lagi menjadi format PDU (Protocol Data Unit) 
semacam kompresi data (pemampatan data), selain pesan tersebut, juga ikut dikirimkan 
informasi nomor pengirim, nomor penerima, nomor sms center, tanggal dan jam. 
Dipenerima format PDU harus dikembalikan lagi menjadi format text yang bisa dibaca 
sesuai pesan yang dikimkan, format PDU berupa pergeseran data-data dari format 7 bit 
menjadi 8 bit. 



 
Sensor dan aktuator 
Sensor akan memberitahukan kepada mikrokontroler bahwa ada sesuatu yang 

berubah, misalnya ada orang masuk ruangan atau mobil, ada kebakaran dsb, 
mikrokontroler akan berlaku seperti orang mengirim sms dengan adanya perubahan 
tersebut atau menggerakkan aktuator berupa alarm, lampu dsb. Aktuator juga dapat 
diaktifkan melalui perintah sms, misalnya untuk mengisi batere, menyalakan ac, lampu 
dsb. 

Sensor yang paling sederhana adalah saklar on-off, dapat dipasang dipintu, jika 
pintu dibuka, saklar berubah status. Sensor keberadaan orang adalah PIR (Pyroelectric 
Infra Red), yang mendeteksi adanya objek panas yang bergerak (manusia mengeluarkan 
panas infra merah), sensor ini banyak digunakan untuk lampu keamanan, jika ada orang 
lewat, lampu menyala. Ultrasonic radar juga merupakan salah satu sensor untuk 
mendeteksi adanya objek lain (perubahan objek), ini prinsipnya seperti radar. Sensor lain 
dapat berupa fire detector (mendeteksi adanya api), smoke detector (asap), tekanan dan 
masih banyak lagi. 

 
Deteksi Posisi 
Sistem remote sms ini yang dilengkapi dengan GPS (Global Positioning System), 

sebuah perangkat yang harganya juga tidak mahal, menerima sinyal dari satelit dan 
melaporkan posisi dimana GPS ini berada, baik lintang, bujur maupun ketinggian. 
Sebuah kendaraan dapat dimonitor secara jarak jauh sedang berada dimana dengan cara 
ini. Sebenarnya tanpa GPS pun juga dapat dimonitor, karena bisa diketahui cell id dan 
location, tetapi tidak setepat menggunakan GPS, karena informasi lokasi dalam cakupan 
satu cell yang radiusnya sekitar 2-3 km. 

 
 
Beberapa kelemahan 
Yang jelas harus membayar setiap kali mengirim sms, juga kartu memiliki masa 

aktif dan kadang sms terlambat atau malah tidak sampai, masalah ini dapat diatasi dengan 
menggunakan kartu yang sejenis, sehingga sms dapat segera sampai. 

 
 

 
 


